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PODER EXECUTIVO
PORTARIAS - GP
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 011/2020-GP
O Prefeito Municipal de João Câmara/RN, no uso das atribuições legais
que lhes são conferidas no Art.: 70, da Lei Orgânica deste município.
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear o Senhor, MANOEL DIONISIO SILVA portador do
CPF:028.113.164-34 no cargo em comissão de Coordenador de
Urbanismo da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Urbanismo
do Munícipio de João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 22 janeiro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 012/2020-GP
O Prefeito Municipal de João Câmara/RN, no uso das atribuições legais
que lhes são conferidas no Art.: 70, da Lei Orgânica deste município.
RESOLVE:
Art. 1º - Nomear o Senhor, ROSENILSON DE OLIVEIRA PINHEIRO
portadora do CPF: 023.772.324-77, no cargo em comissão de ViceDiretora da Escola Municipal Professor Cícero Varela, da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura do Munícipio de João Câmara, Estado
do Rio Grande do Norte.
Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Palácio Torreão, em João Câmara/RN, 03 fevereiros de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

de médicos plantonistas diurno e noturno e consultas em
especialidades.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente
pela necessidade de pagamento pela realização de serviços de
médicos plantonistas diurno e noturno e consultas em
especialidades, sem prejuízo de continuidade dos serviços, motivo
pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que
a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o
referido pagamento e as publicações necessárias.
João Câmara-RN, em 31 de janeiro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
fornecedor MASTERCOOP SAUDE, CNPJ 26.893.523/0001-06
referente a nota de liquidação n.º 3/2020, datada de 31/01/2020,
do empenho nº. 128.001/2020, no valor de R$ 51.780,00
(cinquenta e um mil setecentos e oitenta reais), referente nota
fiscal nº. 000365. O referido pagamento refere-se a realização de
serviços de médicos plantonistas diurno e noturno e consultas em
especialidades.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente
pela necessidade de pagamento pela realização de serviços de
médicos plantonistas diurno e noturno e consultas em
especialidades, sem prejuízo de continuidade dos serviços, motivo
pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que
a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o
referido pagamento e as publicações necessárias.
João Câmara-RN, em 31 de janeiro de 2020.

PUBLICAÇÕES DIVERSAS
GABINETE DO PREFEITO
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
fornecedor MASTERCOOP SAUDE, CNPJ 26.893.523/0001-06
referente a nota de liquidação n.º 2/2020, datada de 29/01/2020,
do empenho nº. 129.001/2020, no valor de R$ 148.800 (cento e
quarenta e oito mil e oitocentos reais), referente nota fiscal nº.
000363. O referido pagamento refere-se a realização de serviços

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2019
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Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Exercício: 2019
Fiscal
Período de Referência: SET a DEZ/2019
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida
89.112.829,05
DESPESA
COM VALOR
% SOBRE RCL
PESSOAL
Despesa Total com Pessoal - 51.018.714,78
57,25
DTP
Limite Máximo (inciso I, II e 48.120.927,69
54,00
III, art. 20 da LRF)
Limite Prudencial (parágrafo 45.447.542,82
51,00
único, art. 22 da LRF)
DÍVIDA CONSOLIDADA VALOR
% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida -10.146.294,45
-12,91
Limite
Definido
por 94.245.971,24
120,00
Resolução
do
Senado
Federal
GARANTIAS
DE VALOR
% SOBRE RCL
VALORES
Total
das
Garantias 0,00
0,00
Concedidas
Limite
Definido
por 17.278.428,06
22,00
Resolução
do
Senado
Federal
OPERAÇÕES
DE VALOR
% SOBRE RCL
CRÉDITO
Operações
de
Crédito 0,00
0,00
Internas e Externas
Operações de Crédito por 0,00
0,00
Antecipação da Receita
Limite Definido pelo Senado 14.258.052,65
16,00
Federal para Operações de
Crédito Externas e Internas
Limite Definido pelo Senado 6.237.898,03
7,00
Federal para Operações de
Crédito por Antecipação da
Receita
RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO
EM DISPONIBILIDADE DE CAIXA
RESTOS A PAGAR LÍQUIDA(ANTES DA INSCRIÇÃO
NÃO
PROCESSADO EM RESTOS A PAGAR NÃO
DO EXERCÍCIO
PROCESSADOS DO EXERCÍCIO
Valor Total
9.000,00
-1.423.799,78
* Dedução IRRF Retido na fonte de acordo com decisão 720/2007-TCE ( 19.430,55)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Processo Administrativo nº 1/2020
O Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de João
Câmara/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o
art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do
processo administrativo que trata da contratação da empresa Liga
Norte
Riograndense
Contra
O
Câncer,
CNPJ:
08.428.765/0001-39, referente a REALIZAÇÃO DE EXAMES
NOS SEGUINTES PACIENTES: MANOEL PEDRO DA SILVA
(RESSONÂNCIA DE PRÓSTATA COM PERFURAÇÃO SEM
BOBINA); IAGRISSON GEMIDEAN DE SOUZA SILVA
(RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO),no valor de R$
2.060,00, (dois mil e sessenta reais ), vem RATIFICAR E
RECONHECER A DISPENSA DA LICITAÇÃO para a
contratação da referida empresa, determinando que se proceda a
publicação do devido extrato.
João Câmara/RN, 03 de Feveiro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Processo Administrativo nº 2/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 75/2020
Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Contratado: ALERSON GUTEMBERG PAIVA DA SILVA –
CPF: 105.656.754-60
Processo nº 2/2020 - Dispensa nº 75/2020 - CPL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
CONSERTO
E
MANUTENÇÃO DAS BOMBAS SUBMERSAS, QUE ESTÃO
LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE
JOÃO CÂMARA/RN, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA
MUNICIPALDE
AGRICULTURA,
PECUÁRIAE RECURSOS HÍDRICOS.
VALOR: R$ 17.599,96 (dezessete mil, quinhentos e noventa e
nove reais e noventa e seis centavos).
PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA, EM JOÃO CÂMARA.
Contratante
ALERSON GUTEMBERG PAIVA DA SILVA
Contratado
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal

O Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de João
Câmara/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o
art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do
processo administrativo que trata da contratação da
empresa ALERSON GUTEMBERG PAIVA DA SILVA, CPF:
105.656.754-60,referente a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
CONSERTO
E
MANUTENÇÃO
DAS
BOMBAS
SUBMERSAS, QUE ESTÃO LOCALIZADAS NA ZONA
RURAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN,
ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA
MUNICIAPAL DE
AGRICULTURA, PECÚÁRIA E
RECURSOS HÍDRICOS, no valor de R$ 17.599,96, (dezessete
mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa e seis
centavos),
vem RATIFICAR
E
RECONHECER
A
DISPENSA DA LICITAÇÃO para a contratação da referida
pessoa física, determinando que se proceda a publicação do
devido extrato.
João Câmara/RN, 03 de Fevereiro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA

DIÁRIO OFICIAL - Ed. nº 947 – de 07.02.2020

3
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
fornecedor MASTERCOOP SAUDE, CNPJ 26.893.523/0001-06
referente a nota de liquidação n.º 3/2020, datada de 31/01/2020,
do empenho nº. 128.001/2020, no valor de R$ 51.780,00
(cinquenta e um mil setecentos e oitenta reais), referente nota
fiscal nº. 000365. O referido pagamento refere-se a realização de
serviços de médicos plantonistas diurno e noturno e consultas em
especialidades.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente
pela necessidade de pagamento pela realização de serviços de
médicos plantonistas diurno e noturno e consultas em
especialidades, sem prejuízo de continuidade dos serviços, motivo
pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que
a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o
referido pagamento e as publicações necessárias.

médicos plantonistas diurno e noturno e consultas em
especialidades, sem prejuízo de continuidade dos serviços, motivo
pelo qual justificamos a quebra da ordem cronológica para
pagamento do fornecedor supra identificado.
Tendo em vista o acima justificado, assinamos a presente para que
a mesma surta os efeitos jurídicos e legais, devendo ser efetuado o
referido pagamento e as publicações necessárias.

João Câmara-RN, em 31 de janeiro de 2020.

OBJETO: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCUITO
FECHADO DE TV (CFTV) POR CÂMERAS IP NA CIDADE
DE
JOÃO
CÂMARA,
COMPREENDENDO
O
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
NECESSÁRIOS
À
COMPOSIÇÃO
DE
SOLUÇÃO
COMPLETA E FUNCIONAL, BEM COMO A INSTALAÇÃO
E CONFIGURAÇÕES DOS MESMOS.

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 72/2020
Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Contratada: Liga Norte Riograndense Contra O Cancer – CNPJ:
08.428.765/0001-39
Processo nº 1/2020 - Dispensa nº 72/2020 - CPL
Objeto:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA
REALIZAÇÃO DE EXAMES NOS SEGUINTES PACIENTES:
MANOEL PEDRO DA SILVA (RESSONÂNCIA DE
PRÓSTATA COM
PERFURAÇÃO
SEM BOBINA);
IAGRISSON
GEMIDEAN
DE
SOUZA
SILVA
(RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO).
VALOR: R$ 2.060,00 (dois mil e sessenta reais).
PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA, EM JOÃO CÂMARA
Contratante
LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O CANCER
Contratada
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
TRIBUTAÇÃO - CONTABILIDADE
JUSTIFICATIVA DE QUEBRA DA ORDEM
CRONOLÓGICA
Em atendimento ao art. 15º da Resolução 032/2016-TCE-RN,
justificamos a quebra da ordem cronológica para pagamento do
fornecedor MASTERCOOP SAUDE, CNPJ 26.893.523/0001-06
referente a nota de liquidação n.º 2/2020, datada de 29/01/2020,
do empenho nº. 129.001/2020, no valor de R$ 148.800 (cento e
quarenta e oito mil e oitocentos reais), referente nota fiscal nº.
000363. O referido pagamento refere-se a realização de serviços
de médicos plantonistas diurno e noturno e consultas em
especialidades.
O pagamento da referida nota fiscal foi feito antecipadamente
pela necessidade de pagamento pela realização de serviços de

João Câmara-RN, em 31 de janeiro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO - PE 003
PREGÃO ELETRÔNICO n° 003/2019-PE-SRP

Trata-se da análise da impugnação interposta, tempestivamente,
pela
empresa
INTERJATO
SERVIÇOS
DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
07.387.503/0001-00.
A impugnante questiona a exigência do item 10.2.4 c, que diz:
c) A comprovação de boa situação financeira da empresa será
baseada na obtenção de Índices de Liquidez Geral (ILG),
Solvência Geral (ISG) e Liquidez Corrente (ILC), maiores que um
(>1), resultante da aplicação das fórmulas:
Índice de Liquidez Corrente – ILC = Ativo Circulante (deverá ser
maior ou igual a 1,00) Passivo Circulante
Índice de Liquidez Geral – ILG = Ativo Circulante + Realizável a
Longo Prazo (deverá ser maior ou igual a 1,00) Passivo
Circulante + Exigível a Longo Prazo
Índice de Solvência Geral – ISG = _____________ Ativo
Total_____________ (deverá ser maior ou igual a 1,00) Passivo
Circulante + Exigível a Longo Prazo
Argumenta que a comprovação de boa situação da empresa
licitante através apenas dos índices dificulta sua participação no
certame, afirmando que tal exigência compromete a disputa e
proporciona prejuízos não só aos licitantes, como também ao
órgão licitante, pois esse fica impedido de analisar ofertas que
seriam vantajosas.
Acrescenta que a exigência é fator limitante, já que é a única
forma de comprovação de boa situação financeira por parte da
empresa licitante, e assim restringe a participação das empresas,
bem como é fator limitante aos licitantes, uma vez que o art. 31 da
Lei n° 8.666/1993 relativo à qualificação econômico-financeiro se
limitará aos itens destacados. E assim, considera que o
instrumento convocatório afastou o caráter competitivo do
processo licitatório.
E dessa forma, pede a alteração de tal exigência, devendo,
alternativamente, aceitar como comprovação de boa situação
financeira a apresentação de patrimônio líquido ou capital social
mínimo.
Posta a demanda, passamos agora para sua análise.
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Indo diretamente ao ponto, vislumbramos que a exigência de
comprovação de boa situação financeira através dos índices
oriundos do balanço patrimonial é amplamente utilizada e em
nenhum ponto restringe ou compromete a competição de qualquer
certame.
Porém, é cediço o entendimento que as exigências do art. 31 da
Lei n° 8.666/1993 são alternativas e nessa seara caberiam outras
formas de comprovação de boa condição financeira, visando fazer
com que não ficasse nenhuma licitante impedida de participar do
certame.
Nesse ínterim, a habilitação financeira tem a função de avaliar se
o pretenso contratado tem condições financeiras mínimas, de
garantir a execução do contrato, ou seja, se ele poderá suportar
todos os custos que virão da execução do contrato. Dessa maneira
a Administração poderá exigir os requisitos elencados no art. 31
da Lei nº 8.666/93. No § 2º, do artigo, determina que a
Administração poderá estabelecer, no instrumento convocatório
da licitação, a exigência de capital mínimo ou de patrimônio
líquido mínimo, senão vejamos:
§ 2° A Administração, nas compras para entrega futura e na
execução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento
convocatório da licitação, a exigência de capital mínimo ou de
patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas no §
1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da
qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de
garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente
celebrado.
Nesse sentido, entendemos que aceitar outra alternativa para
comprovação de boa saúde financeira segue a regra legal e
aumentaria a competição do certame ao ampliar o leque de
possibilidades de atendimento da capacidade econômicofinanceiro.
Ante o exposto, DECIDO por CONHECER a peça impugnatória
para no seu mérito decidir pelo seu PROVIMENTO, opinando
pelo acréscimo ao edital de item, sobre a possibilidade de
comprovação de boa saúde financeira através de comprovação de
capital social ou patrimônio líquido equivalente a no mínimo 10%
(dez por cento) do valor estimado para a contratação.

João Câmara/RN, 04 de Fevereiro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
ADENDO - PE 003.2019
ADENDO N° 002 AO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N°
003/2019
PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019
OBJETO: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCUITO
FECHADO DE TV (CFTV) POR CÂMERAS IP NA CIDADE
DE
JOÃO
CÂMARA,
COMPREENDENDO
O
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
NECESSÁRIOS
À
COMPOSIÇÃO
DE
SOLUÇÃO
COMPLETA E FUNCIONAL, BEM COMO A INSTALAÇÃO
E CONFIGURAÇÕES DOS MESMOS.
Pelo presente termo comunica-se aos interessados o Adendo n°
002 ao edital do Pregão Eletrônico nº 003/2019, cujo OBJETO
segue acima mencionado.
Acrescenta-se o subitem 10.2.6 na Qualificação EconômicoFinanceira:
10.2.6 – Para fins de qualificação econômico-financeira, as
empresas que não obtiverem os índices, poderão comprovar sua
capacidade econômica através da comprovação de capital social
ou patrimônio líquido equivalente a no mínimo 10% (dez por
cento) do valor estimado para a contratação.
Ficam mantidas as demais disposições do edital do Pregão
Eletrônico nº 003/2019.

João Câmara - RN, 04 de fevereiro de 2020.

João Câmara/RN, 04 de fevereiro 2020.

ANDERSON VICTOR DA SILVA COSTA
Pregoeiro
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

MANOEL BERNARDO DOS SANTOS
Prefeito
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
AVISO DE RECEBIMENTO DE IMPUGNAÇÃO - PE 003

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

PREGÃO ELETRÔNICO n°. 003/2019-PE-SRP

Processo Administrativo nº 10/2020

OBJETO: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE CIRCUITO
FECHADO DE TV (CFTV) POR CÂMERAS IP NA CIDADE
DE
JOÃO
CÂMARA,
COMPREENDENDO
O
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
NECESSÁRIOS
À
COMPOSIÇÃO
DE
SOLUÇÃO
COMPLETA E FUNCIONAL, BEM COMO A INSTALAÇÃO
E CONFIGURAÇÕES DOS MESMOS.

O Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de João
Câmara/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o
art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do
processo administrativo que trata da contratação da
empresa QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E
CONSULTORIA - EIRELI, CNPJ: 26.915.814/000140,referente
a PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
DE
ELABORAÇÃO
DE
PROJETO
DE
DRENAGEM
SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS
DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO MUNICÍPIO DE JOÃO
CÂMARA/RN, no valor de R$ 28.000,00, (vinte e oito mil reais
), vem RATIFICAR E RECONHECER A DISPENSA DA
LICITAÇÃO para a contratação da referida empresa,
determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

O MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA, por intermédio da equipe
de apoio ao pregoeiro, consoante atribuições previstas na
legislação vigente, vem informar aos interessados acerca do
recebimento do Pedido de Impugnação ao Edital de Pregão
Eletrônico nº 032/2019-PE-SRP em epígrafe interposto pela
empresa INTERJATO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
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LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.387.503/0001-00, consoante
disposto no art. 41, § 2º da Lei 8.666/93.

QUANTUM
ENGENHARIA
CONSULTORIA - EIRELI
Contratada

ARQUITETURA

E

João Câmara - RN, 03 de fevereiro de 2020.
MARCELO HENRIQUE VIANA DA SILVA
Membro da Equipe de Apoio
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL - PE 003.2019

MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158/2019 PREGÃO
PRESENCIAL SRP Nº 024/2019 ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 21110006/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 – PE – SRP
O Município de João Câmara/RN, por meio de seu prefeito, torna
público para conhecimento público dos interessados o Pregão
Eletrônico n° 003/2019 - SRP, que tem como objeto
a OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA
O SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE
CIRCUITO FECHADO DE TV (CFTV) POR CÂMERAS IP
NA CIDADE DE JOÃO CÂMARA, COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
NECESSÁRIOS À COMPOSIÇÃO DE SOLUÇÃO
COMPLETA
E
FUNCIONAL,
BEM
COMO
A
INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÕES DOS MESMOS. O
Edital e seus anexos encontram-se disponíveis nos sites
www.portaldecompraspublicas.com.br, licitafacil.tce.rn.gov.br ou
na sede da Secretaria Municipal de Finanças, no horário das
08h:00min às 12h:00min e das 14h00min às 17h00min. Para
participação da licitação ou simples acompanhamento da mesma,
o interessado deverá acessar, na internet, a página
www.portaldecompraspublicas.com.br. As propostas comerciais
foram prorrogadas e serão recebidas até as 08h:59m do dia
18/02/2020, por meio do sistema eletrônico. A sessão pública
eletrônica será aberta às 09h:00min (horário de Brasília) do dia 18
de fevereiro de 2020.
João Câmara/RN, em 04 de fevereiro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito

Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezenove (21.11.2019), o Município de João Câmara/RN, pessoa
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/000103, com sede na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João
Câmara/RN, CEP nº 59.550-000, neste ato representado por seu
PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS BERNARDO,
inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado como
ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa PEDRO
NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES-EPP, CNPJ:
09.109.547/0001-02, com logradouro, sito à Rua – Aracati, 09,
Cidade da Esperança - Natal/RN, Cep: 59.071-020, por seu
Representante legitimado o senhor PEDRO NASCIMENTO DE
PAIVA FERNANDES, CPF Nº 143.837.804-15, devidamente
qualificado nos autos do processo licitatório epigrafado, nos
termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais normas
legais aplicáveis, em face da classificação da proposta
apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços N°
024/2019, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado),
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja
proposta foi classificada em primeiro lugar no certame
supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze)
meses contados a partir da sua assinatura.
ITEM DESCRIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 334/2020
Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Contratada: QUANTUM ENGENHARIA ARQUITETURA E
CONSULTORIA – EIRELI
CNPJ: 26.915.814/0001-40
Processo nº 10/2020 - Dispensa nº 334/2020 - CPL
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE
DRENAGEM SUPERFICIAL E PAVIMENTAÇÃO DE
DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO
MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN.
VALOR: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: A DISPENSA de licitação tem
com fundamento o Art. 24, inc. IV, da lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações posteriores
PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA, EM JOÃO CÂMARA
Contratante

034

MARCA

CURATIVO
DE KANGLI
ALGINATO
DE DERM
CALCIO 15CM X
15CM
035 CURATIVO
DE KANGLI
ALGINATO
DE DERM
CALCIO 15CM X
25CM
068 HIPOCLORITO
DE MARILUX
SÓDIO 2,5% 1000mL
078 LENÇOL
SAPPORO
HOSPITALAR
DE
PAPEL 70CM X 50M
PICOTADO
080 LUVAS CIRURGICA LIFEPLUS
Nº
6,5
CX.
C/200UNIDADES
092 OXÍMETRO
DE G-TECH
PULSO
VALOR TOTAL

MED. DE QNT VAL.
FORNEC.
UNIT.
(R$)
UNIDADE 700 9,33

VAL.
TOTAL
(R$)
6.531,00

UNIDADE 700 18,14

12.698,00

LITRO

232,40

140 1,66

UNIDADE 500 4,49

CAIXA

2.245,00

200 111,00 22.200,00

UNIDADE 20

69,40

1.388,00
45.294,40

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de
Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a
adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente
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pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de
outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo,
entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de
Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o
prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a
cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando
sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao
contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem
do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto
ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou
entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de
Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE
ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão
ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de
serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis
do recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado
sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei
8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com
a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade
dos materiais por gestor a ser designado pela contratante.
Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela
empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo
de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à
administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque
nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do
recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas
Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais"
antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para
verificação da situação do mesmo, relativamente às condições
exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e
juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será
descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante
em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,
desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira
devida pela contratante, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação
financeira, assim apurado:
I = (TX/100) _ I=(6/100) I=0,00016438
_
365
365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada
em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA
SEXTA
DAS
CONDIÇÕES
DE
FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante
solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a
atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata,
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial
para Registro de Preços n° 024/19, a Administração da entidade
contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às
fornecedoras as seguintes sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via
ofício, mediante contra-recibo do representante legal da
contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que
a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só
serão aceitas mediante crivo da Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso
pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo
de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não
entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização
dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não
execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com
a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o
direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no
parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa
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fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente
registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade
contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE
PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas
às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face
da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão
de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por
motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será
liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o
Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual
oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do
pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade
de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o
Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
CLÁUSULA
NONA
DAS
CONDIÇÕES
DE
RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está
condicionado à observância de suas especificações técnicas,
amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a
verificação ao representante designado pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim
considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no
endereço constante na ordem de serviços, acompanhados das
respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da
seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com as especificações
constantes da proposta da empresa, marca, modelo e
especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da
quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a
emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas
partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força

maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente,
inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não
aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer
condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as
obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não
comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada
qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela
decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das
hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos
fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO
PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE
COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços
serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. Parágrafo Único:
A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo
órgão requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS
DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da
cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços,
expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze)
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro
de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
DO FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações
constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das
normas, dos anexos e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no
edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos
materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de
acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de
Preços nº 024/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º
lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo
Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis
nºs 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro
de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da
presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no foro da cidade de João
Câmara/RN, com exclusão de qualquer outro.
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E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença
das testemunhas que também o subscrevem.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João
Câmara/RN, em, 21 de novembro de 2019.
Município de João Câmara/RN – Poder Executivo Municipal
CNPJ N° 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF nº 028.976.474-26
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN
Pelo/Órgão Gerenciador
Pedro Nascimento de Paiva Fernandes-EPP
CNPJ: 09.109.547/0001-02
PEDRO NASCIMENTO DE PAIVA FERNANDES
CPF Nº 143.837.804-15
Pelo/ Fornecedor Registrado
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158/2019 PREGÃO
PRESENCIAL SRP Nº 024/2019 ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 21110002/2019
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezenove (21.11.2019), o Município de João Câmara/RN, pessoa
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/000103, com sede na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João
Câmara/RN, CEP nº 59.550-000, neste ato representado por seu
PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS BERNARDO,
inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado como
ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa CRM
COMERCIAL LTDA- CNPJ: 04.679.119/0001-93, com
logradouro, sito à Rua – Gal., Gustavo Cordeiro de Farias, 459,
Petrópolis, Natal/RN, Cep: 59.012-570, por seu procurador
legitimado o senhor RENILSON NERY DE MOURA, CPF Nº
421.327.974-04, devidamente qualificado nos autos do processo
licitatório epigrafado, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n°
8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para
Registro de Preços N° 024/2019, RESOLVE registrar os preços
para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos
pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no
certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze)
meses contados a partir da sua assinatura.
ITEM DESCRIÇÃO

002
029

038

MARCA MED. DE QNT VAL.
FORNEC.
UNIT.
(R$)
ACIDO ACETICO QEEL
LITRO
60 9,90
5% 1000ML
COLETOR
DE MÉDICA UNIDADE 1000 0,29
URINA 2000ML
ABERTO
CUBA RIM EM FAMI- UNIDADE 20 31,50
INOX MEDINDO ITA
26 X 12 CM COM
CAPACIDADE
PARA 700 ML

VAL.
TOTAL
(R$)
594,00
290,00

630,00

067 HIPOCLORITO
DE SANAFARMA LITRO
500 1,20 600,00
SÓDIO 1% 1000mL
070 JALECO DESCARTAVEL SKY
UNIDADE 8000 0,87 6.960,00
098 PINÇA CHERON AÇO 25 ABC
UNIDADE 30 44,00 1.320,00
CM
129 TERMÔMETRO DIGITAL SUPERMEDY UNIDADE 30 43,99 1.319,70
PARA
GELADEIRA
PARA
MONITORAR
TEMPERATURA
INTERNA E EXTERNA.
FUNÇÃO
TEMPERATURAS
MÍNIMA E MÁXIMA
131 TUBO EM LATEX Nº 200 LEMGRUBER UNIDADE 30 19,00 570,00
PCT C/10(GARROTE)
133 FORMOL 10%
QEEL
Frasco
100 7,80 780,00
VALOR TOTAL
13.063,00

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de
Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a
adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente
pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de
outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo,
entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de
Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o
prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a
cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando
sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao
contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem
do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto
ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou
entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de
Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE
ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão
ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de
serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis
do recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado
sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei
8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com
a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade
dos materiais por gestor a ser designado pela contratante.
Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela

DIÁRIO OFICIAL - Ed. nº 947 – de 07.02.2020

9
empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo
de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à
administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque
nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do
recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas
Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais"
antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para
verificação da situação do mesmo, relativamente às condições
exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e
juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será
descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante
em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
Administrativamente ou judicialmente, se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,
desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira
devida pela contratante, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação
financeira, assim apurado:
I = (TX/100) I=(6/100) I=0,00016438
365
365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada
em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA
SEXTA
DAS
CONDIÇÕES
DE
FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante
solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a
atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata,
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial
para Registro de Preços n° 024/19, a Administração da entidade
contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às
fornecedoras as seguintes sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via
ofício, mediante contra-recibo do representante legal da
contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que
a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só
serão aceitas mediante crivo da Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso
pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo
de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não
entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização
dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não
execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com
a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o
direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no
parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa
fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente
registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade
contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE
PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas
às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face
da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão
de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por
motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será
liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o
Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual
oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do
pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade
de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o
Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
CLÁUSULA
NONA
DAS
CONDIÇÕES
DE
RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está
condicionado à observância de suas especificações técnicas,
amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a
verificação ao representante designado pela contratante.
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Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim
considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no
endereço constante na ordem de serviços, acompanhados das
respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da
seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com as especificações
constantes da proposta da empresa, marca, modelo e
especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da
quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a
emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas
partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente,
inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não
aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer
condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as
obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não
comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada
qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela
decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das
hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos
fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO
PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE
COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços
serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. Parágrafo Único:
A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo
órgão requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS
DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da
cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços,
expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze)
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro
de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
DO FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações
constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das
normas, dos anexos e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no
edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos
materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de
acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de
Preços nº 024/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º
lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo
Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis
nºs 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro
de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da
presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no foro da cidade de João
Câmara/RN, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença
das testemunhas que também o subscrevem.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João
Câmara/RN, em, 21 de novembro de 2019.
Município De João Câmara/RN – Poder Executivo Municipal
CNPJ N° 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF nº 028.976.474-26
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN
Pelo/ Órgão Gerenciador
CRM Comercial LTDA
CNPJ: 04.679.119/0001-93
RENILSON NERY DE MOURA
CPF Nº 421.327.974-04
Pelo/ Fornecedor Registrado
_________________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158/2019 PREGÃO
PRESENCIAL SRP Nº 024/2019 ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 21110008/2019
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezenove (21.11.2019), o Município de João Câmara/RN, pessoa
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/000103, com sede na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João
Câmara/RN, CEP nº 59.550-000, neste ato representado por seu
PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS BERNARDO,
inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado como
ÓRGÃO
GERENCIADOR
e
do
outro
lado
a(s)
empresa ROBERTO ALCÂNTARA DE OLIVEIRA - ME,
CNPJ: 19.692.392/0001-25, com logradouro, sito à Rua –
Presidente Gonçalves, 514, Alecrim, Natal/RN, Cep: 59.031-170,
por seu Representante legitimado o senhor ROBERTO
ALCÂNTARA DE OLIVEIRA, CPF Nº 008.382.804-47,
devidamente qualificado nos autos do processo licitatório
epigrafado, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da
proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de
Preços N° 024/2019, RESOLVE registrar os preços para (objeto
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licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa
cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame
supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze)
meses contados a partir da sua assinatura.
ITE
M

DESCRIÇÃO

MARCA MED. DE QN VAL. VAL.
FORNEC. T
UNIT TOTAL
. (R$) (R$)
052 ÉTER 1000ML
QUEEL FRASCO 200 11,80 2.360,00
071 LÂMINA DE BISTURI Nº SOLIDOR CAIXA
100 19,50 1.950,00
13 CX. C/ 100 UNID.
079 LUGOL FORTE 1000ML QUEEL CAIXA
50 52,00 2.600,00
106 SISTEMA
BOLSA- PROTHE UNIDAD 20 95,70 1.914,00
MASCARA
C
E
AUTOINFLÁVEL
ADULTO
COM
MÁSCARA
TRANSPARENTE(AMBU
)
107 SISTEMA
BOLSA- PROTHE UNIDAD 20 95,70 1.914,00
MASCARA
C
E
AUTOINFLÁVEL
PEDIATRICO
COM
MÁSCARA
TRANSPARENTE(AMBU
)
VALOR TOTAL
10.738,0
0

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de
Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a
adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente
pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de
outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo,
entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de
Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o
prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a
cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando
sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao
contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem
do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto
ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou
entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de
Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE
ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão
ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de
serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis
do recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado
sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei
8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com
a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade
dos materiais por gestor a ser designado pela contratante.
Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela
empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo
de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à
administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque
nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do
recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas
Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais"
antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para
verificação da situação do mesmo, relativamente às condições
exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e
juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será
descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante
em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
Administrativamente ou judicialmente, se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,
desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira
devida pela contratante, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação
financeira, assim apurado:
I = (TX/100) I=(6/100) I=0,00016438
365
365
A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada
em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA
SEXTA
DAS
CONDIÇÕES
DE
FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante
solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a
atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata,
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial
para Registro de Preços n° 024/19, a Administração da entidade
contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às
fornecedoras as seguintes sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via
ofício, mediante contra-recibo do representante legal da
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contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que
a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só
serão aceitas mediante crivo da Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso
pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo
de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não
entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização
dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não
execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com
a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o
direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no
parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa
fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente
registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade
contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE
PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas
às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face
da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão
de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por
motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será
liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o
Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual
oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do
pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade
de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o
Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
CLÁUSULA
NONA
DAS
CONDIÇÕES
DE
RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está
condicionado à observância de suas especificações técnicas,
amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a
verificação ao representante designado pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim
considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no
endereço constante na ordem de serviços, acompanhados das
respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da
seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com as especificações
constantes da proposta da empresa, marca, modelo e
especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da
quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a
emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas
partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente,
inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não
aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer
condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as
obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não
comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada
qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela
decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das
hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos
fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO
PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE
COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços
serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. Parágrafo Único:
A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo
órgão requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS
DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da
cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços,
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expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze)
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro
de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
DO FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações
constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das
normas, dos anexos e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no
edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos
materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de
acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de
Preços nº 024/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º
lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo
Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis
nºs 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro
de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da
presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no foro da cidade de João
Câmara/RN, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença
das testemunhas que também o subscrevem.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João
Câmara/RN, em, 21 de novembro de 2019.
Município De João Câmara/RN – Poder Executivo Municipal
CNPJ N° 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF nº 028.976.474-26
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN
Pelo/ Órgão Gerenciador
Roberto Alcântara De Oliveira – ME
CNPJ: 19.692.392/0001-25
ROBERTO ALCÂNTARA DE OLIVEIRA
CPF Nº 008.382.804-47
Pelo/ Fornecedor Registrado
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09100002-2019
PROCESSO Nº 144/2019 MODALIDADE: PREGÃO
PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2019
OBJETO: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MASSA
ASFÁLTICA – TIPO CONCRETO BETUMINOSO, USINADO
A QUENTE (CBUQ).
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

Aos nove dias, do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove,
(09/10/2019),
na
sede
do
PODER
EXECUTIVO
MUNICIPAL/PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
JOÃO
CÂMARA/RN, situada na Rua - Jerônimo Câmara, 50, Centro,
João Câmara/RN, o Exmo. Prefeito, o Sr. Manoel dos Santos
Bernardos, neste ato representando o Município de João
Câmara/RN, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ
n° 08.309.536/0001-03, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº
8.666 de 21 de Junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei
nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de
14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de
Agosto de 2014, Decreto Municipal nº 066/2019, que
regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15
da Lei 8666/93, que regulamenta as contratações pelo Sistema de
Registro de Preços, no município de João Câmara/RN, e das
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das
propostas apresentadas no Pregão Presencial para Registro de
Preços nº 021/2019, por deliberação do Pregoeiro e Comissão de
Apoio, Ata de Julgamento de Preços, e homologada pelo
Secretário Municipal de Fazenda, RESOLVE Registrar Preços
para futura e eventual Contratação: OBTENÇÃO DE
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA
AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA – TIPO
CONCRETO BETUMINOSO, USINADO A QUENTE
(CBUQ), com as especificações, os quantitativos e os preços de
referência, conforme especificações e condições constantes deste
Edital e seus anexos, conforme especificado no Anexo I deste
Edital, que passa a fazer parte desta, tendo sido classificada a
Proposta apresentada pela empresa B. M. SANTANA EIRELI,
devidamente inscrita sob o CNPJ Nº 32.069.570/0001-24,
localizada à Avenida – dos Caiapos, nº 123, Apto. 1204, Bloco
05, Bairro – Pitimbu, Natal/RN, Cep: 59.067-400, devidamente
representada pelo senhor BELLTEHÊ MENDES SANTANA –
CPF Nº 023.148.084-95, classificada(s) em primeiro(s) lugar(es)
de acordo com resultado obtido na Ata de Reunião de Julgamento
de Propostas, anexa ao Processo, observadas as condições
enunciadas nas Cláusulas que se seguem. Esse termo está
vinculado ao edital do Pregão Presencial SRP n.º 021/2019,
autorizado no processo licitatório n.º 144/2019 (art. 55, XI).
Fornecedor Registrado em 1º lugar, vencedor do(s) produto(s)
conforme resultado obtido na Ata de Reunião de Julgamento de
Propostas, anexa ao presente instrumento, com o valor total
estimado de R$ 750.000,00 (Setecentos e cinquenta mil reais).
- DO OBJETO (ART. 55, I):
1.1 - A presente licitação tem como objeto, Registro de Preço para
a: OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE MASSA
ASFÁLTICA – TIPO CONCRETO BETUMINOSO,
USINADO A QUENTE (CBUQ), por um período de 12 meses
de forma estimativa. Com as especificações, os quantitativos e os
preços de referência, conforme descrito no Anexo I, integrante
deste edital.
- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS
- A presente Ata de Registro de Preços terá a validade pelo
período de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura. Quando da
prorrogação da validade da Ata de Registro, deverão ser
observados os procedimentos previstos no artigo 57, parágrafo
quarto, da Lei 8.666/93, de 21 de Junho de 1993.
- Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93,
alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade
desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a
adquirir o(s) produto(s) referido(s) nesta ata, sem que, desse fato,
caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas
registradas.
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- Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei
Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas pela
Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será,
cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a
ampla defesa.
03 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
- A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para
aquisições do respectivo objeto, por todos os Órgãos da
Administração direta e indireta do Município.
- Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de
Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços,
deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da
Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata e
respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de
classificação.
- Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não pelo
fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata,
desde que este fornecimento, não prejudique as obrigações
anteriormente assumidas.
- Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o
Órgão Gerenciador poderá permitir sua utilização a que se refere
este artigo, desde que não exceda a 100% (Cem por cento) dos
quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.
04 - DO PREÇO (ART.55, III)
– O (s) preço (s) ofertado (s) pela (s) empresa (s) signatária (s) da
presente Ata de Registro de Preços são os constantes da Ata de
Reunião de Julgamento de Propostas, de acordo com a respectiva
classificação no Pregão Presencial SRP nº 021/2019.
- Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas as
disposições do Decreto nº 066/2013, que institui o Registro de
Preços no Município, assim como as cláusulas e condições
constantes do Edital do Pregão Presencial SRP nº 021/2019, que a
precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.
- Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será de
acordo com a Ata de Reunião de Julgamento de Propostas anexa
ao Pregão Presencial SRP nº 021/2019, pela empresa detentora da
presente Ata, as quais também a integram.
05 –DO FORNECIMENTO DOS ITENS
- O prazo para retirada da Ordem de Serviço será, de um dia útil
da data da comunicação à empresa através do setor de compras.
– O Fornecimento dos Itens pela empresa, deverá ser iniciado
imediatamente após a emissão da ordem de fornecimento enviada
pelo setor de compras.
06 - DO PAGAMENTO (ART.55, III)
– Contraprestação mensal, a medida do consumo.
- Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito
em conta corrente na instituição bancaria, até 30 (Trinta) dias a
contar da data em que for efetuado o recebimento definitivo pela
unidade requisitante, e, emissão da Nota Fiscal/Fatura,
devidamente atestada e visada pelos órgãos de fiscalização.
– No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante
vencedora deverá fornecer à Secretaria Municipal de Fazenda, o
número de sua conta corrente bancária, agência e banco, para
efeito de pagamento.
07 - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (ART. 55, II)
- A detentora da presente Ata de Registro de Preços será obrigada
a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata,
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior a do seu vencimento, fica estabelecido que após gerado

empenho aos produtos dele advindo não são passiveis de
reequilíbrio.
– Cada entrega dos itens deverá ser efetuada mediante ordem da
unidade requisitante, a qual poderá ser feita por memorando,
oficio, fac-símile ou e-mail, devendo ela estar carimbada e
assinada pelo responsável do setor.
- A empresa fornecedora, quando do recebimento da Ordem de
Fornecimento enviada pela unidade requisitante, deverá colocar,
na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que
a tiver recebido, além da identificação de quem procedeu ao
recebimento.
- A cópia da ordem de fornecimento referida no item anterior
deverá ser devolvida para a unidade
requisitante, a fim de ser anexada ao processo de administração da
ata.
08 - DAS PENALIDADES
8.1- A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com
propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos
respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a
aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal
8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei
Federal 8.883/94, ao critério da Administração.
- A recusa injustificada, da detentora desta Ata, em retirar as
ordens de fornecimento, dentro do prazo de um dia, contados da
sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 100% (cem
por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos.
- Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela
nota de empenho, a Administração poderá aplicar à detentora da
presente Ata a penalidade de dez por cento do valor remanescente
da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial
do contrato, ou de qualquer outra irregularidade.
- As importâncias relativas a multas serão descontadas dos
pagamentos a ser efetuado á detentora da ata, podendo, entretanto,
conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na
forma da lei.
09 - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS
9.1- A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações,
obedecidas as disposições contidas no artigo 65 da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993.
- O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de
eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que
eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão
Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto
aos Detentores a Ata.
- Quando preço inicialmente registrado, por motivo
superveniente, torna-se superior o preço praticado no mercado, o
Órgão Gerenciador deverá:
- Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução
de preços e sua adequação ao praticado no mercado;
- Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do
compromisso assumido, e
- Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados,
visando igual oportunidade de negociação.
- Quando o preço de mercado se tornar superior aos registrados, o
Detentor da Ata, mediante requerimento comprovado, não puder
cumprir o compromisso, a Administração poderá:
- Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem
aplicação da penalidade, confirmada a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do
pedido de fornecimento; e
- Convocar os demais Detentores da Ata visando igual
oportunidade de negociação;
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- Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá
proceder a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as
medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
– DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA
ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
– O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela
unidade requisitante consoante o disposto no art. 73, II “a” e “b”,
da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.
– A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art.
73, II, “a” e “b”, da Lei Federal 8.666/93.
– DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
– A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de
pleno direito: Pela Administração, quando:
– a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de
Registro de Preços;
– a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no
prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua
justificativa;
– a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato
decorrente de registro de preços, a critério da Administração;
– em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de
contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido
pela Administração;
– os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados
no mercado;
– por razões de interesse público devidamente demonstradas e
justificadas pela Administração;
– a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos
previstos neste item, será feita pessoalmente ou por
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante ao processo de administração da presente Ata de
Registro de Preços;
- no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da
detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão
encarregado das publicações oficiais do Município, considerandose cancelado o preço registrado a partir da publicação.
- Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito,
comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências
desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração
quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93,
alterada pela Lei Federal 8.883/94.
- A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços
registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30
(trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das
penalidades previstas no Item 08 deste instrumento, caso não
aceitas as razões do pedido.
– DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
- As despesas com a presente licitação correrão a conta da
Dotação Orçamentária consignadas na proposta orçamentária do
exercício. A dotação orçamentária também será informada por
ocasião da emissão da Nota de Empenho.
- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO
- A aquisição do objeto da presente Ata de Registro de Preços
será autorizada, caso a caso, pelo
Secretário requisitante, a dotação orçamentária será informada por
ocasião da emissão da Nota de Empenho.

- Integram e vinculam esta Ata, o edital do Pregão Presencial SRP
nº 021/2019 e as propostas das empresas classificadas no certame
supranumerado, conforme Mapa de Apuração anexo ao presente
instrumento. (Art. 55, XI)
- A Administração não está obrigada a adquirir os produtos cujos
preços encontram-se registrados.
- Fica eleito o foro da comarca de João Câmara/RN para dirimir
quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.
- Os casos omissos, em caso de rescisão contratual, bem como à
execução do contrato, serão resolvidos de acordo com o Decreto
instituidor do Registro de Preços, a Lei Federal n.º 10.520/02 e
subsidiariamente a lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis.
Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.
(Art. 55, XII).
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João
Câmara/RN, em, 09 de outubro de 2019.
Município de João Câmara/RN – Poder Executivo Municipal
CNPJ n° 08.309.536/0001-02
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF nº 028.976.474-26
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN
B. M. Santana EIRELI
CNPJ Nº 32.069.570/0001-24
BELLTEHÊ MENDES SANTANA
CPF Nº 023.148.084-95
Representante Legitimado
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158/2019 PREGÃO
PRESENCIAL SRP Nº 024/2019 ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 21110001/2019
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezenove (21.11.2019), o Município de João Câmara/RN, pessoa
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/000103, com sede na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João
Câmara/RN, CEP nº 59.550-000, neste ato representado por seu
PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS BERNARDO,
inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado como
ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa
ARTMED COMERCIAL EIRELI – CNPJ Nº 04.361.467/000118, com logradouro, sito à Rua – Doutor Luiz Dutra, 340,
Alecrim, Natal/RN, Cep: 59.040-340, por seu procurador
legitimado o senhor RANIERY GUSTAVO TEIXEIRA CPF Nº
027.183.474-90, devidamente qualificado nos autos do processo
licitatório epigrafado, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n°
8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para
Registro de Preços N° 024/2019, RESOLVE registrar os preços
para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos
pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no
certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze)
meses contados a partir da sua assinatura.

- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de
Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a
adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente
pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de
outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo,
entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de
Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o
prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a
cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando
sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao
contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem
do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto
ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou
entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de
Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE
ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão
ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de
serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis
do recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado
sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei
8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com
a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade
dos materiais por gestor a ser designado pela contratante.
Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela
empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo
de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à
administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque
nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do
recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas
Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais"
antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para
verificação da situação do mesmo, relativamente às condições
exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e
juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será
descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante
em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
Administrativamente ou judicialmente, se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,
desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira
devida pela contratante, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação
financeira, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I=(6/100)
365

I=0,00016438

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada
em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA
SEXTA
DAS
CONDIÇÕES
DE
FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante
solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a
atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata,
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial
para Registro de Preços n° 024/19, a Administração da entidade
contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às
fornecedoras as seguintes sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via
ofício, mediante contra-recibo do representante legal da
contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que
a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só
serão aceitas mediante crivo da Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso
pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo
de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada oficialmente;
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III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não
entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização
dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não
execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com
a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o
direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no
parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa
fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente
registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade
contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE
PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas
às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face
da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão
de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por
motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será
liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o
Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual
oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do
pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade
de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o
Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.

CLÁUSULA
NONA
DAS
CONDIÇÕES
DE
RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está
condicionado à observância de suas especificações técnicas,
amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a
verificação ao representante designado pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim
considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no
endereço constante na ordem de serviços, acompanhados das
respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da
seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com as especificações
constantes da proposta da empresa, marca, modelo e
especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da
quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a
emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas
partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente,
inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não
aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer
condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as
obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não
comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada
qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela
decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das
hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos
fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO
PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE
COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços
serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. Parágrafo Único:
A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo
órgão requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS
DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da
cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços,
expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze)
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro
de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
DO FORNECEDOR
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A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações
constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das
normas, dos anexos e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no
edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos
materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de
acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

Cep: 59.080-100, por seu Representante legitimado o senhor
CLETO FERREIRA, CPF Nº 182.324.504-87 ou ANA MARIA
PINHEIRO FERREIRA – CPF Nº 413.273.304-15, e/ou ainda,
pelo procurador legitimado nos autos, o senhor GENILSON
PEREIRA TRINDADE – CPF Nº 361.544.744-15, devidamente
qualificado nos autos do processo licitatório epigrafado, nos
termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais normas
legais aplicáveis, em face da classificação da proposta
apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços N°
024/2019, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado),
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja
proposta foi classificada em primeiro lugar no certame
supracitado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de
Preços nº 024/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º
lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo
Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis
nºs 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro
de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da
presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no foro da cidade de João
Câmara/RN, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença
das testemunhas que também o subscrevem.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze)
meses contados a partir da sua assinatura.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João
Câmara/RN,em, 21 de novembro de 2019.
Município De João Câmara/RN – Poder Executivo Municipal
CNPJ N° 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF nº 028.976.474-26
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN
Pelo/Órgão Gerenciador
Artmed Comercial EIRELI - LTDA
CNPJ Nº 04.361.467/0001-18
RANIERY GUSTAVO TEIXEIRA
CPF Nº 027.183.474-90
Procurador(a) Legitimado(a)
Pelo/Fornecedor Registrado
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158/2019 PREGÃO
PRESENCIAL SRP Nº 024/2019 ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 21110007/2019
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezenove (21.11.2019), o Município de João Câmara/RN, pessoa
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/000103, com sede na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João
Câmara/RN, CEP nº 59.550-000, neste ato representado por seu
PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS BERNARDO,
inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado como
ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa
PHOSPODONT, CNPJ: 04.451..626/0001-75, com logradouro,
sito à Avenida – Ayrton Senna, 526, Capim Macio, Natal/RN,
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Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de
Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a
adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente
pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de
outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo,
entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de
Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o
prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a
cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando
sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao
contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem
do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto
ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e
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respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou
entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de
Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE
ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão
ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de
serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis
do recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado
sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei
8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com
a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade
dos materiais por gestor a ser designado pela contratante.
Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela
empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo
de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à
administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque
nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do
recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas
Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais"
antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para
verificação da situação do mesmo, relativamente às condições
exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e
juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será
descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante
em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
Administrativamente ou judicialmente, se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,
desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira
devida pela contratante, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação
financeira, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I=(6/100) I=0,00016438
365

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada
em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA
SEXTA
DAS
CONDIÇÕES
DE
FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante
solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a
atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata,
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial
para Registro de Preços n° 024/19, a Administração da entidade
contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às
fornecedoras as seguintes sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via
ofício, mediante contra-recibo do representante legal da
contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que
a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só
serão aceitas mediante crivo da Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso
pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo
de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não
entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização
dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não
execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com
a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o
direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no
parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa
fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente
registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade
contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE
PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas
às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face
da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão
de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por
motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado.
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Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será
liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o
Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual
oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do
pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade
de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o
Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
CLÁUSULA
NONA
DAS
CONDIÇÕES
DE
RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está
condicionado à observância de suas especificações técnicas,
amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a
verificação ao representante designado pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim
considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no
endereço constante na ordem de serviços, acompanhados das
respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da
seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com as especificações
constantes da proposta da empresa, marca, modelo e
especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da
quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a
emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas
partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente,
inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não
aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer
condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as
obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não
comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada
qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela
decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das
hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos
fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO
PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE
COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços
serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. Parágrafo Único:
A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo
órgão requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS
DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da
cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços,
expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze)
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro
de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
DO FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações
constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das
normas, dos anexos e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no
edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos
materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de
acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de
Preços nº 024/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º
lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo
Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis
nºs 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro
de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da
presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no foro da cidade de João
Câmara/RN, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença
das testemunhas que também o subscrevem.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João
Câmara/RN, em, 21 de novembro de 2019.
Município De João Câmara/RN – Poder Executivo Municipal
CNPJ N° 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF nº 028.976.474-26
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN
Pelo/ Órgão Gerenciador
Phospodont
CNPJ: 04.451.626/0001-75
CLETO FERREIRA
CPF Nº 182.324.504-87
ANA MARIA PINHEIRO FERREIRA
CPF Nº 413.273.304-15 e/ou
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GENILSON PEREIRA TRINDADE
CPF Nº 361.544.744-15
Pelo/ Fornecedor Registrado
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158/2019 PREGÃO
PRESENCIAL SRP Nº 024/2019 ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 21110004/2019
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezenove (21.11.2019), o Município de João Câmara/RN, pessoa
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/000103, com sede na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João
Câmara/RN, CEP nº 59.550-000, neste ato representado por seu
PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS BERNARDO,
inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado como
ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa
MULTIMED DENTAL – EIRELI, CNPJ: 29.894.043/0001-40,
com logradouro, sito à Rua – Vicente Fernandes, 9, Pau dos
Ferros/RN, Cep: 59.900-000, por seu Representante legitimado o
senhor BRUNO PATRÍCIO FERREIRA DA COSTA, CPF Nº
014.120.344-77, devidamente qualificado nos autos do processo
licitatório epigrafado, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n°
8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para
Registro de Preços N° 024/2019, RESOLVE registrar os preços
para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos
pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no
certame supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze)
meses contados a partir da sua assinatura.
ITEM DESCRIÇÃO

MARCA

ALMOTOLIAS
EM
JPROLAB
PLÁSTICO 500mL
ESCOVA
PARA
042
PREVENTIVO
PCT KOPLAST
C/100
INALADOR
NEBULIZADOR.
MOTOR DE 1/30 HP,
COMPRESSÃO
MÁXIMA
DE40
LIBRAS, VÃO DE AR
LIVRE
DE
15
LITROS/MIN.; VAZÃO
DE
AR
COM
O
069
GTECH
NEBULIZADOR DE7,5
LITROS/MIN.
ACESSÓRIOS:
EXTENSÃO E COPO;
UMA
MÁSCARA
ADULTO,
UMA
MÁSCA-RA INFANTIL
E
MALETA
P/
TRANSPORTE. 220 V
SOLUÇÃO
PARA
SANA
108
LIMPAR AUTOCLAVE
FARMA
1000ML
VALOR TOTAL
016

MED. DE
QNT
FORNEC.

VAL.
UNIT.
(R$)

VAL.
TOTAL
(R$)

UNIDADE 420

2,30

966,00

PACOTE

11,25

33.750,00

UNIDADE 40

68,00

2.720,00

FRASCO

1,90

285,00

3000

150

37.721,00

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de
Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a
adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente
pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de
outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso

ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo,
entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de
Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o
prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a
cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando
sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao
contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem
do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto
ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou
entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de
Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE
ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão
ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de
serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis
do recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado
sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei
8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com
a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade
dos materiais por gestor a ser designado pela contratante.
Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela
empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo
de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à
administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque
nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do
recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas
Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais"
antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para
verificação da situação do mesmo, relativamente às condições
exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e
juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será
descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante
em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
Administrativamente ou judicialmente, se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,
desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira
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devida pela contratante, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação
financeira, assim apurado:)
I = (TX/100
365

I=(6/100)
365

I=0,00016438

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada
em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA
SEXTA
DAS
CONDIÇÕES
DE
FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante
solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a
atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata,
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial
para Registro de Preços n° 024/19, a Administração da entidade
contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às
fornecedoras as seguintes sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via
ofício, mediante contra-recibo do representante legal da
contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que
a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só
serão aceitas mediante crivo da Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso
pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo
de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não
entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização
dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não
execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com
a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o
direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no
parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa
fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente
registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade
contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE
PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas
às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face
da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão
de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por
motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será
liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o
Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual
oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do
pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade
de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o
Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
CLÁUSULA
NONA
DAS
CONDIÇÕES
DE
RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está
condicionado à observância de suas especificações técnicas,
amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a
verificação ao representante designado pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim
considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no
endereço constante na ordem de serviços, acompanhados das
respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da
seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com as especificações
constantes da proposta da empresa, marca, modelo e
especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da
quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a
emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas
partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente,
inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do material.
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· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não
aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer
condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as
obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não
comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada
qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela
decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das
hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos
fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO
PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE
COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços
serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. Parágrafo Único:
A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo
órgão requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS
DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da
cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços,
expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze)
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro
de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
DO FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações
constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das
normas, dos anexos e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no
edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos
materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de
acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de
Preços nº 024/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º
lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo
Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis
nºs 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro
de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da
presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no foro da cidade de João
Câmara/RN, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença
das testemunhas que também o subscrevem.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João
Câmara/RN, em, 21 de novembro de 2019.
Município De João Câmara/RN – Poder Executivo Municipal
CNPJ N° 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF nº 028.976.474-26
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN
Pelo/Órgão Gerenciador
Multimed Dental – EIRELI
CNPJ: 29.894.043/0001-40
BRUNO PATRÍCIO FERREIRA DA COSTA
CPF Nº 014.120.344-77
Pelo/Fornecedor Registrado
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158/2019 PREGÃO
PRESENCIAL SRP Nº 024/2019 ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 21110005/2019
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezenove (21.11.2019), o Município de João Câmara/RN, pessoa
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/000103, com sede na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João
Câmara/RN, CEP nº 59.550-000, neste ato representado por seu
PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS BERNARDO,
inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado como
ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa
NACIONAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI,
CNPJ: 18.588.224/0001-21, com logradouro, sito à Rua – Tuiuti,
772, Petrópolis - Natal/RN, Cep: 59.014-160, por seu
Representante legitimado a senhora MARIA DA CONCEIÇÃO
MOURA NASCIMENTO, CPF Nº 023.241.414-93, devidamente
qualificado nos autos do processo licitatório epigrafado, nos
termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das demais normas
legais aplicáveis, em face da classificação da proposta
apresentada no Pregão Presencial para Registro de Preços N°
024/2019, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado),
tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja
proposta foi classificada em primeiro lugar no certame
supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze)
meses contados a partir da sua assinatura.
ITEM DESCRIÇÃO

001

003

004

MARCA

VAL. VAL.
MED. DE
QNT UNIT. TOTAL
FORNEC.
(R$)
(R$)

ABAIXADOR DE
LINGUA
PCT. TEOTO
PACOTE 700
C/100
ÁGUA
DEIONIZADA
SANA FARMA FRASCO 50
FRASCO
COM
1000ML
AGULHA
DESCART.
DESCARPACK CAIXA
140
25X7CM
C/100
UNID.
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3,20

2.240,00

1,22

61,00

5,10

714,00

24
AGULHA
DESCART.
DESCARPACK CAIXA
140
25X8CM C/100 UNID.
AGULHA
DESCART.
007 20X 5,5 CM C/100 SOLIDOR
CAIXA
200
UNID.
AGULHA
DESCART.
009
DESCARPACK CAIXA
200
13X4,5 CM C/100 UNID
010 ALCOOL 70% 1000mL ITAJÁ
LITRO
2000
ÁLCOOL ABSOLUTO
011
ITAJÁ
FRASCO 600
99,8% 1000mL*
012 ÁLCOOL GEL 1000ML ITAJÁ
LITRO
700
ALGODÃO EM ROLO
013
NEVOA
ROLO
1840
PCT. C/250g
ALGODÃO
014 HIDROFILO
500G NEVOA
ROLO
1500
ROLO
ALGODÃO
ROLETE
015
SS PLUS
PACOTE 1000
DENTAL C/100UNID
APARELHO
PARA
VERIFICAÇÃO
DE
GLICEMIA CAPILAR
(GLICOSÍMETRO).
OBS: DEVERÁ SER DA
MESMA MARCA DAS
FITAS
PARA
GLICOSIMETRO,
CASO
SEJA
017
CALL PLUS
UNIDADE 500
DIFERENTE HAVERÁ
INCOPATIBILIDADE.E
DA MESMA MARCA
DOS
USADOS
NO
MUNIPICIO, POIS A
SUBSTITUIÇÃO
TORNA-SE
MUITO
ONEROSO
PARA
MUNICIPIO.
ATADURA
DE
018 CREPOM 10cm PCT. BIOTEXTIL
PACOTE 3000
C/12 UNIDADES
ATADURA
DE
019 CREPOM 15cm PCT. BIOTEXTIL
PACOTE 3000
C/12 UNIDADES
ATADURA
DE
020 CREPOM 20cm PCT. BIOTEXTIL
PACOTE 3000
C/12 UNIDADES
ATADURA
DE
021 CREPOM 30cm PCT. SS PLUS
PACOTE 3000
C/12 UNIDADES
BABADOR
IMPERMEAVEL
022
SS PLUS
PACOTE 300
DESCARTAVEL 33CM
X 47CM PCT. C/100
Caixa Térmica P. 15.1
023 Litros com termômetro de GARDENLIFE UNIDADE 25
máxima e minima digital
CAIXA
PARA
DESCARTE
DE
025 MATERIAL
DESCARBOX UNIDADE 2550
PERFUROCORTANTE
7L
CATETER
PARA
PUNÇÃO PERIFÉRICA
026
TOP MED
UNIDADE 300
TIPO
ABOCATH
TAMANHO 20G
CATETER
PARA
PUNÇÃO PERIFÉRICA
027
TOP MED
UNIDADE 300
TIPO
ABOCATH
TAMANHO 22G
CATETER
PARA
PUNÇÃO PERIFÉRICA
028
TOP MED
UNIDADE 300
TIPO
ABOCATH
TAMANHO 24G
COLETOR DE URINA
030
OLIMED
UNIDADE 700
SIST. FECHADO*
COMPRESSA DE GASE
032 7,5 X 7,5 PCT 9 FIOS. C/ BIOTEXTIL
PACOTE 6000
500UNID
005

5,10 714,00
5,10 1.020,00
5,10 1.020,00
3,20 6.400,00
4,45 2.670,00
4,28 2.996,00
3,40 6.256,00
7,50 11.250,00
1,25 1.250,00

3,89 1.945,00

2,25 6.750,00

3,35 10.050,00

4,15 12.450,00

5,30 15.900,00

8,00 2.400,00

57,00 1.425,00

2,00 5.100,00

0,47 141,00

0,47 141,00

0,47 141,00

2,40 1.680,00
5,85 35.100,00

COMPRESSA DE GASE
BIOTEXTIL ROLO
3000 11,00
91 X 91, 9 FIOS.
CURATIVO
036 HIDROCOLOIDDE
CASEX
UNIDADE 700 6,50
10CM X 10CM
DETERGENTE
039
GROW
UNIDADE 1000 18,50
ENZIMÁTICO 1000ML
DISPOSITIVO
PARA
040 INCONTINÊNCIA
MEDSONDA UNIDADE 1000 0,93
URINARIA
EQUIPO PARA SORO
LABOT
041 MACROGOTAS LÁTEX
UNIDADE 1000 0,65
IMPORT
ROLDANA ESTÉRIL
043 ESFIGNOMANÔMETRO PREMIUM UNIDADE 300 38,48
ESPARADRAPO
EM
044 TECIDO DE ALGODÃO ADPELE
ROLO
2000 4,90
10 X 4,5M
ESPARADRAPO
EM
TECIDO
SINTÉTICO
045
MISSNER
ROLO
3500 3,50
MICROPOROSO 10 X
4,5M
ESPATULA DE AYRES
046
THEOTO
PACOTE 3500 4,69
PCT C/100 UND
ESPECULO VAGINAL
047
CRAL
UNIDADE 10000 0,65
DESCARTÁVEL TAM. G
ESPECULO VAGINAL
048 DESCARTÁVEL TAM. CRAL
UNIDADE 21000 0,61
M
ESPECULO VAGINAL
049
CRAL
UNIDADE 16000 0,57
DESCARTÁVEL TAM. P
FITA
ADESIVA
055
MASTERFIX UNIDADE 1500 1,70
HOSPITALAR ROLO
FITA
PARA
056
CRAL
UNIDADE 2000 2,20
AUTOCLAVE
033

FITA
PARA
GLICOSÍMETRO
.OBS:
DEVERÁ SER DA MESMA
057 MARCA
DO CALL PLUS CAIXA
GLICOSIMETRO,
CASO
SEJA DIFERENTE HAVERÁ
INCOPATIBILIDADE.

33.000,00
4.550,00
18.500,00
930,00

650,00
11.544,00
9.800,00

12.250,00

16.415,00
6.500,00
12.810,00
9.120,00
2.550,00
4.400,00

2000 14,50 29.000,00

FRALDA
DESCARTÁVEL
GERIATRICA TAM. "G"
.Fralda descartável para
adulto (para uso geriátrico,
pós-parto e incontinência
urinária) - Cintura até 150
cm Tam G peso acima de
70 kg, prática, anatômica,
058 e confortável com polpa de MEGAFRAL UNIDADE 4600 0,85 3.910,00
celulose, gel polímero
super absorvente, elásticos,
filme de polietileno, fibras
de polipropileno e adesivo
termoplástico.
Na
embalagem deverão estar
impressos todos os dados
do fabricante, lote e
validade.
FRALDA
DESCARTÁVEL
GERIATRICA TAM. "M"
.Fralda descartável para
adulto (para uso geriátrico,
pós parto e incontinência
urinária) - Cintura até 140
cm Tam M peso de 40 a 70
kg, prática, anatômica, e
059 confortável com polpa de MEGAFRAL UNIDADE 4600 0,85 3.910,00
celulose, gel polímero
super absorvente, elásticos,
filme de polietileno, fibras
de polipropileno e adesivo
termoplástico.
Na
embalagem deverão estar
impressos todos os dados
do fabricante, lote e
validade.
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LÂMINA
DE
072 BISTURI Nº 15 CX. TOP MED
C/ 100 UNID.
LÂMINA
DE
073 BISTURI Nº 11 CX. TOP MED
C/100 UNID.
LÂMINA
DE
074 BISTURI Nº 15C CX. TOP MED
C/100 UNID.
LÂMINA
DE
075 BISTURI Nº 22 CX. TOP MED
C/100 UNID.
LÂMINA
FOSCA
076
CRAL
CX. C/50 UNIDADES
LUVAS CIRURGICA
082 Nº
7,5
CX. BECARE
C/200UNIDADES
LUVAS CIRURGICA
083 Nº
8,0
CX. BECARE
C/200UNIDADES
LUVAS
DE
PROCEDIMENTO
084
BOMPACK
TAM "G" CX. C/100
UNIDADES
LUVAS
DE
PROCEDIMENTO
085
BOMPACK
TAM "M" CX. C/100
UNIDADES
LUVAS
DE
PROCEDIMENTO
086
BOMPACK
TAM "P" CX. C/100
UNIDADES
LUVAS
DE
PROCEDIMENTO
087
BOMPACK
TAM "PP" CX. C/100
UNIDADES
MÁSCARA
DE
088 NEBULIZAÇÃO
DARU
ADULTA
MÁSCARA
DE
089 NEBULIZAÇÃO
DARU
PEDIATRICA
MASCARA
DESCARTAVEL
090 TRIPLA CAMADA TRIPLA KSN
C/ COM ELÁSTICO
PCT. C/50 UNID
PAPEL
GRAU
093 CIRÚRIGICO
HOSPFLEX
10CMX100M
PAPEL
GRAU
094 CIRÚRIGICO
HOSPFLEX
15CMX100M
PAPEL
PARA
SELADORA
095 ESTERIL
EM HOSPFLEX
AUTOCLAVE
10CMX100M
PAPEL
PARA
SELADORA
096 ESTERIL
EM HOSPFLEX
AUTOCLAVE
15CMX100M
PVPI 1% SOLUÇÃO
100
RIOQUÍMICA
TÓPICA 1000mL
SERINGA
DESCARTAVEL
101
SR
10mL
C/AGULHA
CX. C/ 100UNID.
SERINGA
DESCARTAVEL
102
SR
1mL C/AGULHA CX.
C/ 100UNID.
SERINGA
DESCARTAVEL
103
SR
20mL
C/AGULHA
CX. C/ 100UNID.
SONDA
109 NASOGASTRICA Nº MARK MED
8

CAIXA

100

17,50

1.750,00

CAIXA

100

17,50

1.750,00

CAIXA

100

17,50

1.750,00

CAIXA

100

17,50

1.750,00

CAIXA

2800 3,00

8.400,00

CAIXA

700

65.100,00

93,00

CAIXA

560

93,00

52.080,00

CAIXA

1340 13,95

18.693,00

CAIXA

2500 13,95

34.875,00

CAIXA

2800 13,95

39.060,00

CAIXA

1500 13,95

20.925,00

UNIDADE 20

4,87

97,40

UNIDADE 20

4,87

97,40

CAIXA

2000 3,60

7.200,00

ROLO

100

16,94

1.694,00

ROLO

100

25,40

2.540,00

ROLO

70

16,94

1.185,80

ROLO

70

25,40

1.778,00

15,50

6.510,00

FRASCO 420

CAIXA

3000 26,00

78.000,00

CAIXA

5000 14,11

70.550,00

CAIXA

1500 36,00

54.000,00

UNIDADE 2000 0,44

880,00

SONDA URETRAL
BIOBASE
Nº 14
SONDA URETRAL
111
BIOBASE
Nº 12
SONDA URETRAL
112
BIOBASE
Nº 10
SONDA URETRAL
113
BIOBASE
Nº 8
SONDA
114 NASOGASTRICA
MARK MED
Nº10
SONDA
115 NASOGASTRICA
MARK MED
Nº14
SONDA
116 NASOGASTRICA
MARK MED
Nº16
SONDA URETRAL
117
BIOBASE
Nº 12
SONDA URETRAL
118
BIOBASE
Nº 14
SONDA URETRAL
120
TOP MED
TIPO FOLEY Nº16
SONDA
ASPIRAÇÃO
124
MARK MED
TRAQUEAL
COM
VÁLVULA Nº 6
SONDA
ASPIRAÇÃO
125
MARK MED
TRAQUEAL
COM
VÁLVULA Nº 8
SORO FISIOLÓGICO
0,9%,
250ML
FRASCO
sistema
fechado (destinados à
126 aplicação parental com FRESENIUS
objetivos terapêuticos
e/ou complementares
ao
tratamento
do
paciente)
SORO FISIOLÓGICO
0,9%,
500ML
FRASCO
sistema
fechado (destinados à
127 aplicação parental com FRESENIUS
objetivos terapêuticos
e/ou complementares
ao
tratamento
do
paciente)
VALOR TOTAL
110

UNIDADE 2000

0,40

800,00

UNIDADE 3000

0,40

1.200,00

UNIDADE 5000

0,40

2.000,00

UNIDADE 5000

0,40

2.000,00

UNIDADE 1400

0,40

560,00

UNIDADE 1000

0,40

400,00

UNIDADE 1000

0,40

1.680,00

UNIDADE 4200

0,40

1.680,00

UNIDADE 4200

0,40

1.680,00

UNIDADE 1000

2,00

2.000,00

UNIDADE 3000

0,42

1.260,00

UNIDADE 200

0,43

86,00

UNIDADE 7200

2,05

14.760,00

UNIDADE 14024 2,25

31.554,00

840.698,60

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de
Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a
adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente
pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de
outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo,
entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de
Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o
prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a
cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando
sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao
contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem
do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente
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Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto
ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou
entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de
Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE
ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão
ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de
serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis
do recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado
sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei
8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com
a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade
dos materiais por gestor a ser designado pela contratante.
Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela
empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo
de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à
administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque
nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do
recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas
Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais"
antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para
verificação da situação do mesmo, relativamente às condições
exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e
juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será
descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante
em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
Administrativamente ou judicialmente, se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,
desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira
devida pela contratante, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação
financeira, assim
apurado:
I = (TX/100)
365

I=(6/100)
365

I=0,00016438

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada
em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA
SEXTA
DAS
CONDIÇÕES
DE
FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante
solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a
atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata,
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial
para Registro de Preços n° 024/19, a Administração da entidade
contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às
fornecedoras as seguintes sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via
ofício, mediante contra-recibo do representante legal da
contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que
a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só
serão aceitas mediante crivo da Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso
pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo
de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não
entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização
dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não
execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com
a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o
direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no
parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa
fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente
registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade
contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE
PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas
às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face
da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão
de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por
motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à

DIÁRIO OFICIAL - Ed. nº 947 – de 07.02.2020

27
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será
liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o
Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual
oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do
pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade
de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o
Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
CLÁUSULA
NONA
DAS
CONDIÇÕES
DE
RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está
condicionado à observância de suas especificações técnicas,
amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a
verificação ao representante designado pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim
considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no
endereço constante na ordem de serviços, acompanhados das
respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da
seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com as especificações
constantes da proposta da empresa, marca, modelo e
especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da
quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a
emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas
partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente,
inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não
aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer
condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as
obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não
comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada
qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela
decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das
hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido

apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos
fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO
PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE
COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços
serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. Parágrafo Único:
A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo
órgão requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS
DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da
cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços,
expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze)
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro
de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
DO FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações
constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das
normas, dos anexos e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no
edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos
materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de
acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de
Preços nº 024/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º
lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo
Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis
nºs 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro
de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da
presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no foro da cidade de João
Câmara/RN, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença
das testemunhas que também o subscrevem.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João
Câmara/RN,
em, 21 de novembro de 2019.
Município de João Câmara/rn – Poder Executivo Municipal
CNPJ N° 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF nº 028.976.474-26
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN
Pelo/Órgão Gerenciador
Nacional Comércio E Representação EIRELI
CNPJ: 18.588.224/0001-21
MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA NASCIMENTO
CPF Nº 023.241.414-93
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Pelo/ Fornecedor Registrado
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze)
meses contados a partir da sua assinatura.

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
Processo Administrativo nº 8/2020

ITEM DESCRIÇÃO

O Ordenador de Despesas da Prefeitura Municipal de João
Câmara/RN, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas
pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o
art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do
processo administrativo que trata da contratação da empresa GR8
SERVIÇOS DE T. I. LTDA, CNPJ: 35.143.471/000133,referente ao FORNECIMENTO DE SISTEMA DE
APLICATIVO PARA SMARTPHONE E SISTEMA WEB
PARA MODERNIZAÇÃO DOS MECANISMOS DE
COMUNICAÇÃO E ATENDIMENTO AO CIDADÃO
INCLUINDO RECLAMAÇÕES, OUVIDORIA, SERVIÇOS AO
CIDADÃO, AGENDA CULTURAL DA CIDADE E GESTÃO
PARTICIPATIVA ATRAVÉS DE ENQUETES PARA A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
JOÃO
CÂMARA,
ENVOLVENDO A INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E
SUPORTE PELO PERÍODO DE LICENÇA DE 12 (DOZE)
MESES, no valor de R$ 16.800,00, (dezesseis mil e oitocentos
reais ), vem RATIFICAR E RECONHECER A DISPENSA
DA LICITAÇÃO para a contratação da referida empresa,
determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

031

João Câmara/RN, 06 de Fevereiro de 2020.
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158/2019 PREGÃO
PRESENCIAL SRP Nº 024/2019 ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 21110009/2019
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezenove (21.11.2019), o Município de João Câmara/RN, pessoa
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/000103, com sede na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João
Câmara/RN, CEP nº 59.550-000, neste ato representado por seu
PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS BERNARDO,
inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado como
ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa RDF
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE – LTDA,
CNPJ: 12.305.387/0001-73, com logradouro, sito à Avenida –
Interventor Mário Câmara, 3918, Cidade da Esperança, Natal/RN,
Cep: 59.070-000, por seu Sócio-Administrador o senhor
RODRIGO FERNANDES DE CARVALHO – CPF Nº
035.251.824-30, ou pela Procuradora legitimada nos respectivos
autos a senhorita SILVANA CILENE DA SILVA - CPF Nº
597.362.404-87, devidamente qualificado nos autos do processo
licitatório epigrafado, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n°
8.666/93 e das demais normas legais aplicáveis, em face da
classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial para
Registro de Preços N° 024/2019, RESOLVE registrar os preços
para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos
pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no
certame supracitado.

MARCA

VAL. VAL.
MED. DE
QNT UNIT. TOTAL
FORNEC.
(R$) (R$)

COLETOR
CRAL
UNIDADE 2000
UNIVERSAL 80mL
ESTETOSCÓPIO
051
-XUNIDADE 100
INFANTIL
FIO
SUTURA
MONTADA
-3.0053
-XUNIDADE 70
SEDA-1/2
CÍRULO17CM
FIO
SUTURA
MONTADA
-4.0054
-XUNIDADE 70
SEDA-1/2
CÍRULO17CM
FRALDA
DESCARTÁVEL
GERIATRICA
TAM.
"P" .Fralda descartável
para adulto (para uso
geriátrico, pós-parto e
incontinência urinária) Cintura até 50 a 80 cm Tam P peso de 30 kg a
40
kg,
prática,
060 anatômica, e confortável -XUNIDADE 4600
com polpa de celulose,
gel
polímero super
absorvente,
elásticos,
filme de polietileno,
fibras de polipropileno e
adesivo termoplástico.
Na embalagem deverão
estar impressos todos os
dados do fabricante, lote
e validade.
FIO
DE
SUTURA
062 MONONYLON
3-0 TECHNOFIO CAIXA
100
C/Agulha C/24
FIO
DE
SUTURA
063 MONONYLON
4-0 TECHNOFIO CAIXA
100
C/Agulha C/24
FIO
DE
SUTURA
064 MONONYLON
5-0 ALLIS
CAIXA
100
C/Agulha C/24
097 PINÇA ALLIS 15CM ALLIS
UNIDADE 30
PINÇA
CHERON
099 DESCART.
C/100 -XPACOTE 20
UNID
SERINGA
DESCARTAVEL 3mL
104
-XCAIXA
1000
C/AGULHA
CX.
C/100UNID.
SONDA
URETRAL
119
TOP MED
UNIDADE 700
TIPO FOLEY Nº14
SONDA
URETRAL
121
TOP MED
UNIDADE 1000
TIPO FOLEY Nº18
SONDA
URETRAL
122
TOP MED
UNIDADE 700
TIPO FOLEY Nº20
VALOR TOTAL

0,24

480,00

9,40

940,00

1,05

73,50

1,05

73,50

0,75

3.450,00

22,68 2.268,00

22,65 2.265,00

21,71 2.171,00
21,71 651,30
6,67

133,40

17,59 17.590,00

2,09

1.463,00

2,04

2.040,00

2,04

1.428,00
35.026,70

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de
Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a
adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente
pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de
outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo,
entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
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Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de
Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o
prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a
cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando
sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao
contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem
do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto
ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou
entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de
Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE
ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão
ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de
serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis
do recebimento da mesma.
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado
sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei
8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com
a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade
dos materiais por gestor a ser designado pela contratante.
Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela
empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo
de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à
administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque
nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do
recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas
Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais"
antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para
verificação da situação do mesmo, relativamente às condições
exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e
juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será
descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante
em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
Administrativamente ou judicialmente, se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,
desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira
devida pela contratante, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:

42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação
financeira, assim
apurado:
I = (TX/100)
365

I=(6/100)
365

I=0,00016438

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada
em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA
SEXTA
DAS
CONDIÇÕES
DE
FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante
solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a
atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata,
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial
para Registro de Preços n° 024/19, a Administração da entidade
contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às
fornecedoras as seguintes sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via
ofício, mediante contra-recibo do representante legal da
contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que
a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só
serão aceitas mediante crivo da Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso
pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo
de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues,
recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não
entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização
dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não
execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com
a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o
direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no
parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa
fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente
registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade

DIÁRIO OFICIAL - Ed. nº 947 – de 07.02.2020

30
contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE
PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas
às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face
da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão
de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por
motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será
liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o
Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual
oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do
pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade
de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o
Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
CLÁUSULA
NONA
DAS
CONDIÇÕES
DE
RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está
condicionado à observância de suas especificações técnicas,
amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a
verificação ao representante designado pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim
considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no
endereço constante na ordem de serviços, acompanhados das
respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da
seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com as especificações
constantes da proposta da empresa, marca, modelo e
especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da
quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a
emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas
partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente,
inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não
aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar

superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer
condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as
obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não
comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada
qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela
decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das
hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos
fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO
PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE
COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços
serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. Parágrafo Único:
A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo
órgão requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS
DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da
cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços,
expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze)
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro
de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
DO FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações
constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das
normas, dos anexos e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no
edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos
materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de
acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de
Preços nº 024/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º
lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo
Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis
nºs 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro
de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da
presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no foro da cidade de João
Câmara/RN, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença
das testemunhas que também o subscrevem.
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Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João
Câmara/RN,
em, 21 de novembro de 2019.
Município De João Câmara/RN – Poder Executivo Municipal
CNPJ N° 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF nº 028.976.474-26
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN
Pelo/Órgão Gerenciador
RDF Distribuidora De Produtos Para Saúde – LTDA
CNPJ: 12.305.387/0001-73
RODRIGO FERNANDES DE CARVALHO
CPF Nº 035.251.824-30
Sócio-Administrador
SILVANA CILENE DA SILVA - CPF Nº 597.362.404-87
Procuradora legitimada
Pelo/Fornecedor Registrado
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 158/2019 PREGÃO
PRESENCIAL SRP Nº 024/2019 ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS Nº 21110003/2019
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e
dezenove (21.11.2019), o Município de João Câmara/RN, pessoa
jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n° 08.309.536/000103, com sede na Praça Baixa Verde, 169, Centro, João
Câmara/RN, CEP nº 59.550-000, neste ato representado por seu
PREFEITO o senhor MANOEL DOS SANTOS BERNARDO,
inscrita no CPF nº 028.976.474-26, neste ato denominado como
ÓRGÃO GERENCIADOR e do outro lado a(s) empresa F
WILTON CAVALCANTE MONTEIRO – EIRELI, CNPJ:
07.055.280/0001-84, com logradouro, sito à Rua – Edmar
Francisco Pereira, 508, Aeroporto, Mossoró/RN, Cep: 59.607240, por seu Representante legitimado o senhor FRANCISCO
WILTON CAVALCANTE MONTEIRO, CPF Nº 913.109.89400, devidamente qualificado nos autos do processo licitatório
epigrafado, nos termos da Lei nº 10.520/02, Lei n° 8.666/93 e das
demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da
proposta apresentada no Pregão Presencial para Registro de
Preços N° 024/2019, RESOLVE registrar os preços para (objeto
licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa
cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame
supracitado.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
OBTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze)
meses contados a partir da sua assinatura.
ITEM DESCRIÇÃO
006

024

050

MARCA

VAL. VAL.
MED. DE
QNT UNIT. TOTAL
FORNEC.
(R$) (R$)

AGULHA DESCART.
WILTEX
CAIXA
140 5,34
40X12CM C/100 UNID.
CAIXA
PARA
DESCARTE
DE
MATERIAL
DESCARBOX UNIDADE 2000 3,15
PERFUROCORTANTE
13L
ESTETOSCÓPIO
ACCUMED UNIDADE 200 9,46
ADULTO

747,60

6.300,00

FRALDA DESCARTÁVEL
GERIATRICA TAM. "XG"
.Fralda descartável para adulto
(para uso geriátrico, pós-parto
e incontinência urinária) Cintura até 120 à 160 cm Tam
XG peso acima de 80 kg,
061
PLENA
UNIDADE 3000 0,99 2.970,00
prática,
anatômica,
e
confortável com polpa de
celulose, gel polímero super
absorvente, elásticos, filme de
polietileno,
fibras
de
polipropileno
e
adesivo
termoplástico.
LUVAS CIRURGICA Nº 7,0
081
LATEX
CAIXA
560 93,90 52.584,00
CX. C/200UNIDADES
MASCARA
N95
PARA
091
KSN
PACOTE 1000 95,00 95.000,00
ISOLAMENTO PCT. C/ 50
SERINGA DESCARTAVEL
105 5mL C/AGULHA CX. C/ SR
CAIXA
1500 19,50 29.250,00
100UNID.
SONDA URETRAL TIPO
123
TOPMED UNIDADE 500 2,10 1.050,00
FOLEY Nº22
ÁGUA DESTILADA PARA
132
FARMACE CAIXA
500 31,50 15.750,00
INJEÇÃO 10ML C/200 AMP
VALOR TOTAL
205.543,60

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de
Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a
adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente
pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de
outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso
ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo,
entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de
fornecimento em igualdade de condições.
Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de
Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o
prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a
cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando
sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo
descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS
Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão
ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao
contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.
Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem
do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente
Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto
ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e
respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de
classificação.
Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de
Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas,
optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos
quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não
prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.
Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou
entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por
cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de
Preços.
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE
ENTREGA
O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão
ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de
serviço, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias úteis
do recebimento da mesma.

1.892,00

DIÁRIO OFICIAL - Ed. nº 947 – de 07.02.2020

32
Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado
sofrerá as sanções previstas no Edital em conformidade com a Lei
8.666/93 e suas alterações.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos
acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com
a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade
dos materiais por gestor a ser designado pela contratante.
Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela
empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo
de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à
administração da entidade contratante para fins liquidação.
Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do
FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque
nominativo, o qual ocorrerá até 30(trinta) dias corridos do
recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas
Notas Fiscais/Faturas.
Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais"
antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para
verificação da situação do mesmo, relativamente às condições
exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e
juntados aos autos do processo próprio.
Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será
descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante
em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao
crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada
Administrativamente ou judicialmente, se necessário.
Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento,
desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma
para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira
devida pela contratante, entre a data acima referida e a
correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento,
mediante a aplicação da seguinte fórmula:
42 EM=I x N x VP
Onde: EM= Encargos Moratórios
N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6% I = Índice de compensação
financeira, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I=(6/100)
365

I=0,00016438

A compensação financeira prevista nesta condição será cobrada
em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.
CLÁUSULA
SEXTA
DAS
CONDIÇÕES
DE
FORNECIMENTO
A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante
solicitação do pedido do bem. O fornecedor ficará obrigado a
atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata,
mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data
posterior à do seu vencimento.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES
Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial
para Registro de Preços n° 024/19, a Administração da entidade
contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às
fornecedoras as seguintes sanções:
I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via
ofício, mediante contra-recibo do representante legal da
contratada estabelecendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis para que
a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só
serão aceitas mediante crivo da Administração;
II - multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso
pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo
de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues,

recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez
comunicada oficialmente;
III - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material não
entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto
contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos,
contado da comunicação oficial, sem embargo. de indenização
dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não
execução parcial ou total do contrato.
Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com
a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido o
direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
a licitante que convocada dentro do prazo de validade da sua
proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a
documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do
objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal.
Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no
parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas
juntamente com as dos incisos “II” e “III”, facultada a defesa
prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias úteis.
Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da
garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa
fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos
pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso,
cobrada judicialmente.
Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente
registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade
contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá
ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas
previstas no Edital e das demais cominações legais.
CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE
PREÇOS
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas
às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.
Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face
da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão
de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por
motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no
mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à
negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado
pelo mercado.
Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será
liberado do compromisso assumido.
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o
Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual
oportunidade de negociação.
Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior
aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o
Contratante poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação
de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e
comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do
pedido do fornecimento;
II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade
de negociação.
Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o
Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços,
adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
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CLÁUSULA
NONA
DAS
CONDIÇÕES
DE
RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS
O recebimento do objeto constante da presente ata está
condicionado à observância de suas especificações técnicas,
amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a
verificação ao representante designado pela contratante.
Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim
considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no
endereço constante na ordem de serviços, acompanhados das
respectivas notas fiscais; Parágrafo Segundo: Serão recebidos da
seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade do material com as especificações
constantes da proposta da empresa, marca, modelo e
especificações técnicas.
II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da
quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a
emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas
partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS
O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por
intermédio de processo administrativo específico, assegurado o
contraditório e ampla defesa:
·A pedido, quando: - comprovar a impossibilidade de cumprir as
exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força
maior; - o seu preço registrado se tornar, comprovadamente,
inexeqüível em função da elevação dos preços de mercado dos
insumos que compõem o custo do material.
· Por iniciativa do Município de João Câmara, quando: - não
aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; - perder qualquer
condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no
processo licitatório; - por razões de interesse público,
devidamente, motivadas e justificadas; - não cumprir as
obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; - não
comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os
pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços; - caracterizada
qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições
estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela
decorrentes.
· Automaticamente: - por decurso de prazo de vigência da Ata; quando não restarem fornecedores registrados; Em qualquer das
hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido
apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos
fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO
PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DA ORDEM DE
COMPRA
As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços
serão autorizadas, caso a caso, pela contratante. Parágrafo Único:
A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo
órgão requisitante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS PREÇOS E ITENS
DE FORNECIMENTO
Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar,
signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam da
cláusula segunda dessa ARP. Parágrafo Único: Os preços,
expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze)
meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro
de Preços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES
DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações
constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das
normas, dos anexos e da natureza da atividade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA
CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no
edital e do Contrato:
Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s)
Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos
materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;
Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do
Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de
acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de
Preços nº 024/2019 e a proposta da empresa classificada em 1º
lugar.
Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo
Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis
nºs 8.666/93, 10.520/2002, e demais normas aplicáveis.
Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro
de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua
eficácia, será providenciada pelo Contratante.
Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da
presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente,
serão processadas e julgadas no foro da cidade de João
Câmara/RN, com exclusão de qualquer outro.
E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente
instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença
das testemunhas que também o subscrevem.
Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de João
Câmara/RN, em, 21 de novembro de 2019.
Município De João Câmara/RN – Poder Executivo Municipal
CNPJ N° 08.309.536/0001-03
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
CPF nº 028.976.474-26
Prefeito Constitucional/João Câmara/RN
Pelo/Órgão Gerenciador
F Wilton Cavalcante Monteiro – EIRELI
CNPJ: 07.055.280/0001-84
FRANCISCO WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
CPF Nº 913.109.894-00
Pelo/Fornecedor Registrado
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SETOR DE
LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 73/2020
Contratante: PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA
Contratada: GR8 SERVIÇOS DE T. I. LTDA – CNPJ:
35.143.471/0001-33
Processo nº 8/2020 - Dispensa nº 73/2020 - CPL
Objeto:
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA
FORNECIMENTO DE SISTEMA DE APLICATIVO PARA
SMARTPHONE E SISTEMA WEB PARA MODERNIZAÇÃO
DOS
MECANISMOS
DE
COMUNICAÇÃO
E
ATENDIMENTO
AO
CIDADÃO
INCLUINDO
RECLAMAÇÕES, OUVIDORIA, SERVIÇOS AO CIDADÃO,
AGENDA CULTURAL DA CIDADE E GESTÃO
PARTICIPATIVA ATRAVÉS DE ENQUETES PARA A
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
JOÃO
CÂMARA,
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ENVOLVENDO A INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E
SUPORTE PELO PERÍODO DE LICENÇA DE 12 (DOZE)
MESES.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 24, inc. II, da Lei de Federal
8666/93.
VALOR: R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).
PREFEITURA DE JOÃO CÂMARA, EM JOÃO CÂMARA.
Contratante
GR8 SERVIÇOS DE T. I. LTDA
Contratada
MANOEL DOS SANTOS BERNARDO
Prefeito Municipal
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